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Drogi Czytelniku !

Oddajemy w twoje ręce drugi numer Biuletynu LGD „Doliną Wieprza                           
i Leśnym Szlakiem”.

W numerze tym oprócz informacji o bieżącej pracy Stowarzyszenia znaj-
dziesz tym razem garść informacji o jednej z gmin partnerskich Stowarzysze-
nia Abramowie, która całkiem niedawno przyłączyła się do naszego LGD. 

Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego ze Stowarzyszeniem niestrudzonego 
badacza  i miłośnika historii lokalnej „małej ojczyzny” Pana Jana Krzysztofa 
Zaczka, będziesz mógł  poznać historię walk tutejszej ludności o niepodle-
głość podczas licznych zrywów powstańczych, jak również podczas                            
I Wojny Światowej. Historię tę przybliży nam Pan Jan oprowadzając nas po 
znanych i nieznanych grobach i cmentarzach, niemych świadkach tam-
tych dni.

Zapraszamy do lektury.

Wioletta Wierzbicka
Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania
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GMINY PARTNERSKIE OD A DO Z

GMINA  ABRAMÓW 
Informacje ogólne
Gmina Abramów obejmuje obszar o powierzchni 8454 ha. W skład gminy 
wchodzi 11 sołectw: Abramów, Ciotcza, Dębiny, Glinnik, Izabelmont, Mar-
cinów, Michałówka, Sosnówka, Wielkie, Wielkolas, Wolica. Liczba ludności 
na dzień 20.10.2016 r. wynosi 4213 osoby.
Gmina usytuowana jest w środkowo-zachodniej części województwa 
lubelskiego - w odległości około 30 km od Lublina. Sąsiaduje z 7 jednostka-
mi administracyjnymi: od północy z Baranowem i Michowem, od wschodu 
–  z gminą Kamionka, od południa z Garbowem i Markuszowem i od 
zachodu z gminami Kurów i Żyrzyn. 
Najbliższe miasta to: Lublin - 30 km, Lubartów - 28 km, Puławy - 28 km. 

Abramów stał się gminą dopiero w 1945 roku. Przedtem siedzibą gminy 
było Wielkie. Na mocy ukazu cara rosyjskiego Aleksandra II w 1864r. zorga-
nizowano gminę w Wielkim. Z rozparcelowanego majątku Wielkie utworzo-
no folwarki w Izabelmoncie, Marcinowie, Wielkolesie oraz Glinniku. Abra-
mów należał wówczas do folwarku w Marcinowie i był jedną z 18 wsi 
tworzących gminę. 
Rozwój gminy zahamowały działania wojenne z okresu I wojny światowej. 
Doszło wtedy do zaciętej bitwy, w czasie której Abramów został doszczęt-
nie zniszczony. Ucierpiały również pozostałe miejscowości. 
W okresie dwudziestolecia następuje powolna odbudowa zniszczonej 
miejscowości. W 1925 wybudowano kościół parafialny. 
W okresie okupacji hitlerowskiej gmina nie poniosła większych strat mate-
rialnych, podobnych do okresu poprzedniej wojny. Jak na terenie całego 
kraju największe straty odnoszą się do ludności. Na terenie gminy tworzyły 
się organizacje podziemne.
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Okres powojenny to intensywna odbudowa gminy. Wzniesiono wiele 
budynków mieszkalnych, gospodarczych a także użyteczności publicznej. 
Szczególny rozwój infrastruktury gminy nastąpił w latach 90-tych.

Środowisko

Gmina położona jest na Wysoczyźnie Lubartowskiej (należącej do Niziny 
Południowo-podlaskiej), cechującej się monotonią rzeźby. Część gminy 
wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór", chroniącego 
walory krajobrazowe mozaiki lasów i łąk. Obszar ten łączy się od północy     
z Obszarem Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza” oraz od wscho-
du z Kozłowieckim Parkiem Krajobrazowym. Łączna powierzchnia obsza-
rów chronionych w gminie wynosi 1 781 ha. Stanowi to zaledwie 21,1% 
powierzchni gminy, podczas gdy średnio w województwie odsetek obsza-
rów prawnie chronionych kształtuje się na poziomie prawie 23%, zaś w kraju 
– 33%.  
Ponad 8% powierzchni gminy stanowią lasy należące do kompleksu Lasów 
Kozłowieckich. Są to głównie lasy mieszane: sosnowo-dębowe. Rosną tu 
także graby i brzozy. Mimo nierównomiernego rozmieszczenia lasy posia-
dają dużą wartość gospodarczą i użytkową dla gminy. Do roślin występują-
cych na terenie gminy i objętych ochroną należy 17 gatunków,  m.in. 
wełnianka, grążel żółty, chrobotek, okrężnica bagienna.

Profil gospodarczy

Gospodarka gminy opiera się głównie na rolnictwie Ogólna powierzchnia 
gminy wynosi 8454 ha. Aż 78% powierzchni użytków rolnych zajmują grunty 
orne, 21% łąki i pastwiska natomiast tylko 1 % stanowią sady. Gleby w 
gminie charakteryzują się średnią żyznością. Większość należy do III i IV 
klasy bonitacyjnej. W gminie funkcjonuje 1122 gospodarstw rolnych. Śred-
nia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 6,07 ha. Gmina Abramów 
to gmina typowo rolnicza, w której 78,8 % ogółu pracujących osób zatrud-
nionych jest w rolnictwie. W zdecydowanej większości gospodarstw upra-
wia się zboża, ziemniaki, owoce miękkie a także  prowadzi się chów zwie-
rząt gospodarskich, w szczególności bydło mleczne. Na szczególną uwagę 
zasługuje również rozpowszechniona na dużą skalę uprawa ziół takich jak:  
kozłek lekarski, arcydzięgiel, lubczyk.
Na terenie gminy działa 125 podmiotów gospodarczych. Większość z nich 
działa na rynku lokalnym i zajmuje się handlem oraz usługami.
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Inwestycje

W latach 2010 – 2014 gmina Abramów zrealizowała 22 inwestycje na 
łączną kwotę 13 765 400 zł z czego 10 548 790 zł pozyskano dofinansowa-
nia z funduszy Unii Europejskiej.
W ramach inwestycji realizowano między innymi: działania edukacyjne, 
kulturalne, budowę i remont świetlic wiejskich na terenie gminy, rozbudo-
wę sieci kanalizacji sanitarnej, instalację kolektorów słonecznych, rozbudo-
wę ujęcia stacji wodociągowej, informatyzację gminy, budowę sieci szero-
kopasmowego internetu, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Kultura i edukacja

Jedyną instytucją kultury na terenie gminy Abramów jest Gminna Bibliote-
ka Publiczna, która posiada główną siedzibę w Abramowie, filię w Wielko-
lesie oraz 3 punkty biblioteczne w Ciotczy, Dębinach i Wielkiem. GBP posia-
da bardzo bogaty zbiór książek na bieżąco uzupełniany nowościami 
wydawniczymi.
Praca biblioteki nie ogranicza się tylko do podstawowej działalności biblio-
tecznej, ale też podejmuje działania kulturalne dla szerokiej rzeszy miesz-
kańców gminy. Biblioteka promuje uzdolnionych mieszkańców gminy 
poprzez organizowanie wystaw ich twórczości oraz organizuje spotkania        
z nimi. Wystawy często poprzedzają wernisaże artystów. Oprócz nich biblio-
teka promuje ludzi z pasją, którzy mają ciekawe zainteresowania, hobby. 
GBP organizuje przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy kiermasze 
i warsztaty ozdób świątecznych. Biblioteka jest też miejscem przyjaznym 
dla seniorów, organizowane były szkolenia komputerowe w obu placów-
kach dla osób w wieku 50+, w Filii miały miejsce spotkania dla seniorów 
oraz liczne imprezy i wystawy są kierowane również do osób starszych. 
Najlepsi czytelnicy są nagradzani podczas uroczystości podsumowania 
konkursu „Czytelnik Roku”.
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Szczególną troską otaczani są najmłodsi czytelnicy, dla których organizo-
wane są spotkania autorskie, spotkania z autorami prac wystaw bibliotecz-
nych, konkursy, lekcje biblioteczne, imprezy rozrywkowe. GBP współpracu-
je z biblioteką szkolną, realizując wspólnie projekty czytelniczo-literackie. 
W placówkach bibliotecznych jest możliwość skorzystania ze sprzętu kom-
puterowego i bezpłatnego dostępu do Internetu.
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Na terenie Gminy Abramów funkcjonuje  Gimnazjum im. Jana Pawła II, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Abramowie : Szkoła Podstawowa im. Henry-
ka Sienkiewicza oraz Przedszkole, a także  Szkoła Podstawowa im. Czesła-
wa Janczarskiego w Wielkolesie i Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wiel-
kiego w Wielkiem z oddziałami przedszkolnymi.
 Oświata w gminie Abramów jest na dobrym poziomie, uczniowie mogą 
poszczycić się licznymi osiągnięciami w konkursach językowych, matema-
tycznych, sportowych i plastycznych. Szkoły umożliwią uczniom rozwijanie 
zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych  
poprzez działania  poszerzające ofertę edukacyjną tj. konkursy, koła zain-
teresowań oraz imprezy integrujące np. festyn rodzinny.
Uczniowie gimnazjum osiągają wysokie wyniki z egzaminów, co w efekcie 
daje możliwość dostania się do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.
 Gmina finansuje cotygodniowe wyjazdy dzieci ze szkół podstawowych 
oraz gimnazjum na basen do Ryk oraz zajęcia SKS-u. Stała współpraca 
gminy oraz jednostek oświatowych pozwala na bieżącą modernizację 
oraz doposażanie  szkół.

Sport

Na terenie gminy Abramów funkcjonuje Gminny Klub Sportowy.

 Powstał on w 1985 roku i w obecnym sezonie prowadzi rozgrywki ligowe na 
poziomie Klasy A grupy : Lublin III. Prezesem Klubu jest Ryszard Rodak, zaś 
v-ce prezesem i zarazem trenerem jest Tomasz Kwiatkowski.
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Z terenu Gminy Abramów pochodzi niezwykle utalentowany kolarz młode-
go pokolenia Filip Maciejuk. 

W bieżącym roku zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów w kolarstwie szoso-
wym w jeździe indywidualnej na czas z wynikiem 37, 11 minut na trasie 26 
km. Na swoim koncie ma wiele sukcesów i zwycięstw w zawodach na tere-
nie całego kraju. Filip obecnie reprezentuje barwy klubu KS Pogoń Mosto-
stal Puławy lecz pierwsze treningi rozpoczął w Szkole Podstawowej w Wiel-
kiem pod okiem swojego nauczyciela wychowania fizycznego Mateusza 
Wręgi. 

Twórczość ludowa

Gmina Abramów może poszczycić się znanymi w całym kraju twórcami 
ludowymi: Heleną Kołodziej i jej synem Stanisławem.
Helena Kołodziej jest artystką i poetką ludową z Wielkolasu.

8



Pisać wiersze zaczęła na początku lat 50-tych ubiegłego wieku w czasach 
szkolnych. Jest autorką dwóch książek „ Kwiaty, motyle i świerszcze” oraz „ 
Z pieśnią podniebną…”. Pisze głównie utwory liryczne, satyryczne i okolicz-
nościowe. Od 1973 roku należy do Sekcji Literatury Ludowej Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych. W 1984 roku za wiersz pt. „ Przejdę” otrzymała II nagro-
dę w prestiżowym Konkursie Poetyckim im. Jana Pocka dla twórców ludo-
wych. Była również wyróżniana i nagradzana w innych konkursach poetyc-
kich. Helena Kołodziejowa znana jest w kraju i za granicą z arcydzieł sztuki 
ludowej, którą na szerszą skalę zajmuje się od 1974 roku. Wykonuje piękne 
palmy wielkanocne, pisanki, koszyczki, figurki słomiane, kwiaty z bibuły, 
pająki, ozdoby choinkowe, kapelusze, i inne.

Materiał na swoje prace przygotowuje sama, siejąc kwiaty i inne rośliny            
w ogrodzie, a także zbierając po polach i łąkach. W dziedzinie plastyki 
była również wiele razy nagradzana i wyróżniana. Wielokrotnie uczestni-
czyła w Targach Sztuki Ludowej w Kazimierzu nad Wisłą, w Krakowie, War-
szawie, Toruniu, Węgorzewie, była przedstawicielką Lubelszczyzny na 
targach Expo 2000 w Hanowerze. Za swoją twórczość została uhonorowa-
na Brązowym Krzyżem Zasługi, odznakami: Zasłużony Działacz Kultury, 
Wojewódzką Nagrodą Społeczno- Kulturalną, a także Nagrodą Marszałka 
Województwa Lubelskiego. 
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Stanisław Kołodziej, syn Heleny Kołodziej mieszka w Wolicy. Przez kilkana-
ście lat pracował w różnych zawodach, by po latach poszukiwań zająć się 
rolnictwem. Swoją wrażliwość artystyczną kształtował od najmłodszym lat, 
obserwując twórczość ludową swojej mamy. Od 25 lat podtrzymuje trady-
cję rodzinną. Wykonuje głownie wyroby ze słomy i suchych roślin. Tworzy 
wyroby obrzędowe wynikające z tradycyjnej sztuki ludowej, wykonuje 
również dekoracje do wnętrz i ogrodów. Wiele razy wyjeżdżał na konkursy, 
kiermasze i wystawy za granicę. Swoje dzieła wysyła do wielu krajów 
świata m.in. do USA, Kanady i Japonii. Za swoją działalność otrzymał 
nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego.             
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Gmina Abramów może poszczycić się również pisarką ludową- Marianną 
Grabek. Artystka mieszka w Wielkolesie gdzie tworzy swoje wiersze. Poezja 
Pani Grabek okazuje się niezmiernie autentyczna kulturowo. Jest przy tym 
nad wyraz osobista, dogłębnie szczera i przenika ją daleko sięgająca 
religijność. Charakterystyczna w jej poezji jest skłonność do ujęć humory-
stycznych i satyrycznych oraz pasja moralizatorska. W 2014 roku został 
wydany tomik poezji autorki pt. „ Kłosy złotem błyszczące.” Pani Marianna 
pisze również satyryczne monologi i skecze, które sama wykonuje na impre-
zach ludowych, a także gra na harmonijce ustnej. Poniżej próbka jej twór-
czości poetyckiej: 

Dar od Boga

Pisanie to dar od Boga
Położony jak chleb na stole
Choć pracuję w polu ciężko
To poezji służyć wolę
Pisanie to dar od Boga
Płyną słowa gdzieś z nieba
Piszę, piszę i myślę
Zbieram słowa jak kłosy chleba
Bóg mi przebaczy przy tym
Gdy z gniewem coś napiszę
Gdy smutno mi na duszy
Gdy płacz chłopski słyszę
O darze drogi i miły
Tak miło korzystać z ciebie
A gdy Bóg mnie powoła
Pragnę mieć cichy kąt w niebie
Bym mogła pisać i tworzyć
I powiadomić Boga
O ciężkiej pracy chłopskiej
Która tak memu sercu droga
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HISTORIA BLIŻSZA I DALSZA TERENU LGD
CMENTARZE Z OKRESU POWSTANIA STYCZNIOWEGO 
1863 i I WOJNY ŚWIATOWEJ
(Opracowanie i zdjęcia Jan Krzysztof Zaczek)

Cmentarze 1863

W roku 2016 mija 153 rocznica wybuchu powstania styczniowego, jednego 
największych zrywów narodowo - wyzwoleńczych Polaków przeciwko 
rosyjskiemu zaborcy. Powstanie ogłoszone 22 stycznia 1863r. manifestem 
Tymczasowego Rządu Narodowego, objęło swym zasięgiem tereny Króle-
stwa Polskiego,  Litwy i część przedrozbiorowych ziem polskich z obszaru 
zaboru rosyjskiego.

MANIFEST TYMCZSOWEGO RZĄDU NARODOWEGO
z dnia 22 stycznia 1863 roku

(fragmenty)
„ Nikczemny rząd najezdniczy rozwścieklony oporem męczonej przezeń 
ofiary, postanowił zadać jej cios stanowczy — porwać kilkadziesiąt tysięcy 
najdzielniejszych, najgorliwszych jej obrońców, oblec w nienawistny 
mundur moskiewski i pognać tysiące mil na wieczną nędzę i zatracenie. 
Polska nie chce, nie może poddać się bezopornie temu sromotnemu 
gwałtowi pod karą hańby przed potomnością powinna stawić energiczny 
opór. Zastępy młodzieży walecznej, młodzieży poświęconej, ożywione 
gorącą miłością Ojczyzny, niezachwianą wiarą w sprawiedliwość i w pomoc 
Boga, poprzysięgły zrzucić przeklęte jarzmo lub zginąć. Za nią więc Naro-
dzie Polski, za nią! Po straszliwej hańbie niewoli, po niepojętych męczar-
niach ucisku, Centralny Narodowy Komitet obecnie jedyny, legalny Rząd 
Twój Narodowy, wzywa Cię na pole walki juz ostatniej, na pole chwały              
i zwycięstwa, które Ci da i przez imię Boga na Niebie dać przysięga, bo wie, 
ze Ty, który wczoraj byłeś pokutnikiem i mścicielem, jutro musisz być                            
i będziesz bohaterem i olbrzymem. 
[… ] Do broni więc, Narodzie Polski, Litwy i Rusi, do broni! bo godzina wspól-
nego wyzwolenia już wybiła, stary miecz nasz wydobyty, święty sztandar 
Orła, Pogoni i Archanioła rozwinięty.
[…]
Warszawa, dnia 22 Stycznia 1863 r.”

12



HISTORIA BLIŻSZA I DALSZA TERENU LGD
CMENTARZE Z OKRESU POWSTANIA STYCZNIOWEGO 
1863 i I WOJNY ŚWIATOWEJ
(Opracowanie i zdjęcia Jan Krzysztof Zaczek)

Cmentarze 1863

W roku 2016 mija 153 rocznica wybuchu powstania styczniowego, jednego 
największych zrywów narodowo - wyzwoleńczych Polaków przeciwko 
rosyjskiemu zaborcy. Powstanie ogłoszone 22 stycznia 1863r. manifestem 
Tymczasowego Rządu Narodowego, objęło swym zasięgiem tereny Króle-
stwa Polskiego,  Litwy i część przedrozbiorowych ziem polskich z obszaru 
zaboru rosyjskiego.

MANIFEST TYMCZSOWEGO RZĄDU NARODOWEGO
z dnia 22 stycznia 1863 roku

(fragmenty)
„ Nikczemny rząd najezdniczy rozwścieklony oporem męczonej przezeń 
ofiary, postanowił zadać jej cios stanowczy — porwać kilkadziesiąt tysięcy 
najdzielniejszych, najgorliwszych jej obrońców, oblec w nienawistny 
mundur moskiewski i pognać tysiące mil na wieczną nędzę i zatracenie. 
Polska nie chce, nie może poddać się bezopornie temu sromotnemu 
gwałtowi pod karą hańby przed potomnością powinna stawić energiczny 
opór. Zastępy młodzieży walecznej, młodzieży poświęconej, ożywione 
gorącą miłością Ojczyzny, niezachwianą wiarą w sprawiedliwość i w pomoc 
Boga, poprzysięgły zrzucić przeklęte jarzmo lub zginąć. Za nią więc Naro-
dzie Polski, za nią! Po straszliwej hańbie niewoli, po niepojętych męczar-
niach ucisku, Centralny Narodowy Komitet obecnie jedyny, legalny Rząd 
Twój Narodowy, wzywa Cię na pole walki juz ostatniej, na pole chwały              
i zwycięstwa, które Ci da i przez imię Boga na Niebie dać przysięga, bo wie, 
ze Ty, który wczoraj byłeś pokutnikiem i mścicielem, jutro musisz być                            
i będziesz bohaterem i olbrzymem. 
[… ] Do broni więc, Narodzie Polski, Litwy i Rusi, do broni! bo godzina wspól-
nego wyzwolenia już wybiła, stary miecz nasz wydobyty, święty sztandar 
Orła, Pogoni i Archanioła rozwinięty.
[…]
Warszawa, dnia 22 Stycznia 1863 r.”

http://historia.org.pl/2013/01/22/150-rocznica-wybuchu-powstania-styczniowego/january_uprising_proclamation_1863/

W ciągu całego powstania stoczono ponad 1200 starć, potyczek i bitew. 
W oddziałach powstańczych walczyło ponad 200 tys. ludzi. Wojska rosyj-
skie zaangażowane w tłumienie zrywu powstańczego, liczyły na przełomie 
1863/64 około 350 tys. żołnierzy. Terror i stosowanie zbiorowej odpowie-
dzialności, były częstymi metodami używanymi przez agresora. Pomimo 
przewagi militarnej strony rosyjskiej oraz stosowania różnorodnych represji: 
konfiskaty majątków, palenia wiosek, kontrybucji, publicznych egzekucji 
jak również masowych wywózek na Sybir,  oddziały powstańcze trwały                  
w oporze przez długie miesiące do końca 1864 roku. 
Ostateczny rachunek powstania styczniowego był dla Polaków szczegól-
nie ciężki i tragiczny. Według szacunkowych danych urzędowych, 669 
uczestników powstania zostało straconych w wyniku egzekucji, 38 tysięcy 
władze carskie zesłały na Syberię. Zbiegło i udało się na emigrację ok. 10 
tyś. osób. Po powstaniu władze carskie wprowadziły całkowity zakaz 
używania języka polskiego w szkołach i urzędach oraz nakazały powszech-
na rusyfikację ludności. 
Na obszarze Ziemi Lubartowskiej powstanie wybuchło 23 stycznia 1863 
roku, a rozpoczęło się starciami w samym Lubartowie. Walki na tym terenie 
trwały, z różną intensywnością, do maja 1864 roku. Ostatnie starcie odno-
towano pod Łęczną 4 maja 1864 roku. 
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Ogółem na Ziemi Lubartowskiej oddziały powstańcze stoczyły 26 bitew, 
potyczek i starć z Rosjanami, z tego w 1863 roku - 17, a w 1864 roku - 9. 
Największa bitwa na tym terenie miała miejsce pod Sobolewem. Stoczona 
została w dniu 24 maja 1863 roku przez oddziały powstańcze dowodzone 
przez mjr Koskowskiego i Karola Krysińskiego z wojskiem rosyjskim dowodzo-
nym przez płk Ćwiklińskiego. Ostatecznie powstańcy ponieśli klęskę i musieli 
się wycofać pozostawiając na polu bitwy 57 zabitych i wielu rannych.              
W dniu 24 września 1863 roku odziały powstańcze dowodzone przez Wale-
rego Kozłowskiego stoczyły drugą dużą bitwę na tym terenie pod Nowym 
Stawem. W walkach zginęło 15 powstańców, 11 było rannych a 4 dostało 
się do niewoli.
Do sławnych dowódców walczących na terenie Ziemi Lubartowskiej należeli:
 płk Marcin Borelowski - „Lelewel”, mjr Józef Rucki, Karol Krysiński, mjr 
Zygmunt Koskowski, gen. Michał Heydenreich - „Kruk”, Kajetan Cieszkow-
ski, płk Walery Wróblewski, Bogusław Ejtminowicz, Kazimierz Bogdanowicz.
Materialnymi śladami walk powstańczych są samotne mogiły, leśne cmen-
tarze wojenne oraz mogiły uczestników powstania na cmentarzach para-
fialnych.

Marsz Powstańców Styczniowych

Za ojców, braci kości bielejące
W Sybiru śniegach, wśród Kaukazu skał,
Sióstr, żon i matek naszych łzy gorące,
Со wróg im hańbę w żywe oczy plwał.
Za plemion całych zmarnowane lata,
Со im w zepsuciu truto myśl i cześć,
Za niecne jarzmo, cośmy wobec świata
Jęcząc i drzemiąc, mogli dotąd znieść.

Na bój, Polacy, na święty bój!
Wolności duch — to Boga miecz.
Na bój, na bój! Nikczemny zbój,
Jak zwierz spłoszony, pierzchnie precz.

Za męczenników naszych krwawe płacze,
Odbite głucho о więzienny sklep,
Wygnańców naszych cierpienia tułacze,
Ich gorzki, bo z rąk obcych brany chleb.
Za chytre prawa dla rodowej dumy,
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Gdy lud i pracę hańbił prawem car.
Jak bydło kazał smagać, bo te tłumy
Nie ludzie jeszcze, według carskich kar.

Na bój, Polacy, na święty bój...

Za niecne pysznych panów z wrogiem zmowy, 
Od Targowicy aż do naszych lat, 
Za podstęp piekła, którym lud wioskowy 
W oprawców próżno chciał zamienić kat, 
Za bezczeszczone przez pogan kościoły, 
Za poniżenie wiary naszej sług, 
Miast i wsi tylu dymiące popioły, 
Gdy na ich zgliszczu dziko śmiał się wróg.

Na bój, Polacy, na święty bój...

Poniżej przedstawiono wybrane nagrobki powstańców 1863 r. zachowane 
na Ziemi Lubartowskiej.

F I R L E J
Na cmentarzu parafialnym przy głównej alei, frontem skierowana na 
północ, położona jest mogiła powstańca z 1863 roku  Erazma Żabińskiego.
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K O C K
W centralnej części cmentarza, po prawej stronie kaplicy cmentarnej znaj-
duje, się mogiła zbiorowa. W mogile tej pochowanych zostało pięciu 
powstańców poległych, zmarłych z odniesionych  ran w potyczce pod 
Kockiem w dniu 24 grudnia 1863 roku. 

K O C K
Na kaplicy cmentarnej, położonej w centrum cmentarza, mosiężna tabli-
ca poświęcona pamięci powstańców poległych w Kocku w dniach 23-24 
XII 1863 r.
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L U B A R T Ó W
W sektorze X cmentarza parafialnego przy ulicy Szaniawskiego przy alei, 
położona betonowa mogiła rodziny Przybylskich  i  Maksymowiczów. Po 
prawej stronie krzyża płytka z czarnego marmuru z inskrypcją pana Kazi-
mierza Maksymowicza powstańca  1863 r., najstarszego weterana powiatu 
lubartowskiego (żył lat, 102)  zm. w 1936 r.

L U B A R T Ó W
Na końcu ulicy Mickiewicza, na polach stanowiących własność Wspólnoty 
Gruntowej Mieszkańców Miasta Lubartowa, znajduje się kapliczka przy-
drożna typu słupowego. Z relacji i podań starszych mieszkańców miasta 
kapliczka ta postawiona została w miejscu śmierci powstańców stycznio-
wych podczas potyczki z wojskami carskimi w 1864 roku. 
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L U B A R T Ó W
Na nieruchomości gruntowej położonej na końcu ulicy Sławińskiego, 
stanowiącej własność Zakładu Gospodarki Komunalnej, znajduje się 
samotna mogiła ziemna kryjąca szczątki powstańca poległego w jednej      
z potyczek w 1863-64 r. w obrębie Miasta Lubartowa.

L U B A R T Ó W
W sektorze I cmentarza  parafialnego przy alei głównej, w bliskiej odległo-
ści od głównego wejścia, położona jest zbiorowa mogiła, ziemna kryjąca 
prochy poległych bohaterów powstań z 1831 i 1863 roku. 

18



L U B A R T Ó W
W sektorze II cmentarza parafialnego przy ulicy Szaniawskiego przy alei 
głównej położona jest zbiorowa mogiła powstańców z oddziałów Lewan-
dowskiego i Bogdanowicza poległych w walkach z wojskami rosyjskimi              
w latach 1863-1864 w potyczce pod Lubartowem i pod Brzostówką,                
gm. Serniki.

L U B A R T Ó W   ul. LUBELSKA 37
Na frontonie budynku przy ulicy Lubelskiej 37 znajduje się prostokątna 
granitowa tablica poświęcona pamięci Bolesława Prusa. W dniu 21 stycz-
nia 1983 roku w 120 rocznicę wybuchu  powstania styczniowego z inicjaty-
wy społeczeństwa miasta Lubartowa wmurowana została pamiątkowa 
tablica poświęcona pamięci Bolesława Prusa wielkiego pisarza i uczestni-
ka powstania styczniowego. 
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L U B A R T Ó W
W sektorze IV cmentarza parafialnego przy alejce bocznej obok mogiły 
Legionistów położona jest symboliczna ziemna mogiła powstańca stycz-
niowego Stanisława Fijałkowskiego 1843 – 1926. 

MAJDAN  SOBOLEWSKI
Przy drodze polnej z Majdanu Sobolewskiego do Firleja, 150 metrów od 
najbliższych  zabudowań wsi Majdan Sobolewski, położona mogiła zbioro-
wa trzech powstańców poległych w bitwie pod Sobolewem dnia 24 V 
1863 roku.

R U D N O
W centralnym  miejscu  cmentarza parafialnego we wsi Rudno położona 
jest mogiła powstańca poległego w powstaniu styczniowym w 1863 r. – 
Antoniego Brackiego.
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S O B O L E W    KOLONIA
Cmentarz powstańczy położony na północny zachód od wsi. Na cmenta-
rzu pochowano najprawdopodobniej 54 powstańców z bitwy pod Sobole-
wem z oddziałów Zygmunta Koskowskiego i Karola Krysińskiego w dniu 24 
maja 1863 roku. W prostokątnej, dużej mogile, po lewej stronie, pochowani 
zostali żołnierze, zaś po prawej trzej oficerowie (mjr Falkowski, ppor. Chmie-
lewski, Stawowski).
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ZESTAWIENIE  BITEW  I POTYCZEK POWSTANIA  
STYCZNIOWEGO 1863  -   1864 W GRANICACH  
ZIEMI  LUBARTOWSKIEJ
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ROK      1863  
23  stycznia  Lubartów  
4 marca Luszawa   gm. Ostrówek  
25  marca Blizocin  gm. Jeziorzany  
24  maja Sobolew  gm.  Firlej  
23  lipca Kaniwola  gm. Ludwin  
31  lipca Uścimów  gm. Uścimów  
31  lipca Brzeżnica Bychawska gm. 

Niedźwiada 
24-25  września  Nowy Staw  gm. Niemce  
2  października  Rokitno  gm. Lubartów  
3  października  Łęczna 
20  października  Zezulin  gm. Ludwin  
10  listopada Łęczna 
19  grudnia  Brzeżnica Książęca  gm. 

Niedźwiada 
24  grudnia  Kock  
25  grudnia  Łęczna 
30  grudnia  Majdan Kozłowiecki  gm. 

Lubartów  
31  grudnia  Serniki  

ROK      1864  
6  stycznia  Uścimów  
14  stycznia  Wola Skromowska  gm. Firlej  
19  stycznia  Rudka Starościańska gm. Uścimów  
20  stycznia  Brzostówka  gm. Serniki  
20  stycznia  Rudka Kijańska  gm. Ostrów 

Lubelski  
22  stycznia  Samoklęski  gm. Kamionka  
5  kwietnia  Krupy  gm. Michów  
4  maja Łęczna 
29  maja lasy w pobliżu Lubartowa  



Cmentarze  I Wojny Światowej

I Wojna Światowa przetoczyła się przez tereny Ziemi Lubartowskiej w latach 
1914-1915 przynosząc olbrzymie zniszczenia. Pola i lasy, miastecka i wioski 
zamieniły się w pole walki z kilometrami zasieków, okopów i innych urządzeń 
obronnych. W sierpniu 1915 roku przeszły najbardziej zacięte boje na tym 
terenie. Od 16 lipca do 12 sierpnia 1915 roku wyzwolony został duży obszar 
Lubelszczyzny w tym: Lubartów, Kock, Ostrów Lubelski (dawniej Siedlecki). 
Lubartów został oswobodzony 6 sierpnia roku przez żołnierzy austro-węgier-
skich z grupy uderzeniowej gen. Josefa von Rotha. Po 12 sierpnia armia rosyjska 
wycofała swoje wojska w kierunku rzeki Bug.
Straty w ludziach były ogromne po obu walczących stronach. Zaraz po przej-
ściu frontu rozpoczęto zakładanie cmentarzy i kwater wojennych. Powstały 
cmentarze wojenne na terenie Ziemi Lubartowskiej m.in. w następujących 
miejscowościach: Abramowie, Kamionce, Kozłówce, Marcinowie, Nowej Woli, 
Kaznowie, Wólce Zabłockiej, Wólce Zawieprzyckiej, Charlężu, Zawieprzycach, 
Tarle, Nowodworze, Ostrowie Siedleckim, Kolechowicach, Dratowie, Wólce 
Statrej Nasutowie, Piasecznie, Kijanach, Zezulinie, Brzostówce, Krzczeniu, 
Krasnem, Maśluchach, Kolonii Uścimów. Na cmentarzach parafialnych w: Brzeź-
nicy Bychawskiej, Brzeźnicy Książęcej, Ostrowie Siedleckim, Kolechowicach, 
Lubartowie, Uścimowie, Dysie, Niemcach i Kamionce powstały kwatery wojen-
ne kryjące imiennych  i bezimiennych żołnierzy poległych na tym terenie.
W czasie wojny grzebaniem poległych żołnierzy zajmowały się specjalnie 
wydzielone zespoły poszczególnych armii. Po zakończeniu wojny obowiązek 
ten spadł na władze Rzeczypospolitej Polskiej, które tworzyły w tym celu urzędy 
i wydziały. I tak w 1933 roku po wprowadzeniu w życie ustawy o grobach                           
i cmentarzach wojennych utworzono specjalne referaty, które podjęły działa-
nia zmierzając do ewidencji mogił i cmentarzy wojennych z okresu I Wojny 
Światowej. W wyniku ich prac w latach 1933-1934 szereg indywidualnych 
kwater i mniejszych cmentarzy wojennych przeniesiono na duże wybrane 
cmentarze  wojenne. Na terenie Ziemi Lubartowskiej pochówki z niniejszych 
cmentarzy przeniesiono na duże istniejące już cmentarze w: Nowej Woli (Las 
Baran), Charlężu, Nowodworze, Kaznowie, Uścimowie Kolonii, Krasnym oraz na 
kwatery wojenne na cmentarzach w: Lubartowie, Michowie, Kijanach, Zezuli-
nie Kolonii, Ostrowie Lubelskim.
W latach 1939-1944 na cmentarzach wojennych z I Wojny Światowej pojawiły 
się nowe pochówki z II Wojny Światowej. Na terenie Ziemi Lubartowskiej doty-
czyło to cmentarza wojennego w Nowodworze oraz kwater wojennych na 
cmentarzach parafialnych w Michowie i Niemcach. 
W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie dbano szczególnie o 
cmentarze i kwatery z  okresu I Wojny Światowej. Okres 45 lat PRL przyczynił 
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się do zatarcia śladów wielu mogił i kwater wojennych na licznych cmentarzach.
Opieka nad cmentarzami wojennymi poprawiła się znaczenie po 1989 roku       
w momencie powstania samorządów gminnych. One to przejęły od Wojewo-
dów opiekę nad tymi obiektami. Na terenie Ziemi Lubartowskiej, po 1989 roku 
odnowiono cmentarze wojenne m.in. w Tarle, Nowodworze i Nowej Woli.
Poniżej przedstawiono wybrane kwatery i cmentarze żołnierzy z I Wojny 
Światowej na Ziemi Lubartowskiej z  opisem i  dokumentacją fotograficzną 
Pana Jana Krzysztofa Zaczka. 

K A Z N Ó W
Cmentarz położony w środku wsi, przy szosie Kaznów - Ostrów Lubelski, 
obok młyna. Założony w 1915 roku na planie kwadratu. Pochowano tu 
najprawdopodobniej 35 żołnierzy niemieckich poległych w 1915 roku.             
W 1934 roku przeniesiono tu szczątki około 40 żołnierzy rosyjskich poległych 
9 sierpnia 1915 roku oraz 10 żołnierzy niemieckich z cmentarza wojennego 
w Wólce Zabłockiej  poległych w sierpniu 1915 roku. W ewidencji między-
wojennej cmentarz ten występuje jako „cmentarz wojenny nr 1 w Kaznowie”.

 

L U B A R T Ó W
Położona we wschodniej części cmentarza parafialnego kwatera wojenna nr 
1. Składa się z dwóch części oddzielonych boczną alejką. Kwatera ma kształt 
prostokąta i składa się z 53 mogił pojedynczych z tabliczkami. Pierwotne na 
mogiłach stały drewniane krzyże. Ogółem pochowano tu około 100 żołnierzy 
austro-węgierskich i rosyjskich oraz kilku żołnierzy niemieckich, poległych i zmar-
łych w sierpniu 1915 roku.
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L U B A R T Ó W
Kwatera wojenna Nr 2 położona na cmentarzu parafialnym obok kwatery 
wojennej Nr 1. Pierwotnie miała kształt litery „L”, składała się z 24 mogił poje-
dynczych i 1 zbiorowej. W 1934 roku przeniesiono tu szczątki 22 legionistów 
polskich z cmentarza wojennego w Kozłówce poległych w walce z wojskami 
rosyjskimi w dniach 4-7 sierpnia 1915 roku w bitwie pod Samoklęskami i Kamion-
ką. W roku 1935 wybudowano tu kamienny pomnik z tablicą: LEGIONISTOM 
POLSKIM POLEGŁYM NA TERENIE POW> LUBARTOWSKIEGO W 1915 R.

M A R C I N Ó W
Cmentarz położony na zachód od wsi Marcinów przy skrzyżowaniu szos: 
Michów-Kurów i Wielkolas-Abramów. Założony na planie prostokąta. Składał 
się z 23 mogił pojedynczych i 1 dużej mogiły zbiorowej. Obecnie układ mogił 
nieczytelny. Wewnątrz ogrodzenia na płaskim kopcu ustawiono pomnik z głazu 
narzutowego z pamiątkową granitową tablicą. Pierwotnie pochowano tu 225 
żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich poległych na początku sierpnia 1915 roku. 
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N O W A  W O L A
Cmentarz położony na północ od wsi na skraju lasu Baran przy leśnej drodze, 
założony w 1915 roku. W północno -zachodniej części obiektu usypany duży kopiec 
– zbiorowa mogiła żołnierzy rosyjskich. Na wschód od kopca położone są 4 rzędy 
mogił. Pozostałą część powierzchnię zajmowały mogiły pojedyncze. Do lat 
dziewięćdziesiątych zachowało się 8 drewnianych nagrobków słupkowych, 12 
drewnianych krzyży oraz 2 niezwykle interesujące nagrobki drewniane z czterema--
pięcioma ramionami poprzecznymi. W ewidencji międzywojennej obiekt figuruje 
jako cmentarz nr 2 w Ruskowoli - las Baran ( Ruskowola – ówczesna nazwa wsi Nowa 
Wola). Pierwotnie pochowano tu nieznaną liczbę żołnierzy austro-węgierskich                  
i rosyjskich, poległych w sierpniu 1915 roku. W 1934 roku przeniesiono tu pochówki             
z cmentarza wojennego w Brzostówce (41 żołnierzy). Żołnierze zginęli i zmarli z ran         
w okresie od 4 sierpnia do 2 września 1915 roku. W tym samym roku w ramach 
porządkowania cmentarzy wojennych zlikwidowano cmentarz wojenny w bliskiej 
Wólce Zawieprzyckiej a pochówki w ilości 95 żołnierzy niemieckich i 6 żołnierzy 
rosyjskich poległych w sierpniu 1915 roku przeniesiono na ten cmentarz.

N O W A    W O L A
Cmentarz położony na południowym skraju wsi, przy rozwidleniu dróg: do Zawie-
przyc i do Wólki Zawieprzyckiej. Założony na planie półkola. Na cmentarzu znajdują 
się 2 mogiły zbiorowe i 8  pojedynczych. Centralnym punktem cmentarza jest pomnik 
wykonany z białego marmuru. W ewidencji międzywojennej występuje jako cmentarz 
wojenny nr 1 w Ruskowoli (poprzednia nazwa Nowej Woli). Pochowano tu  132 żołnierzy 
niemieckich z  91 Oldenburskiego Pułku Piechoty poległych  5-6  sierpnia 1915 roku. 
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N O W O D W Ó R
Cmentarz położony na południowy wschód od wsi, w lesie przy drodze leśnej do 
Annoboru. Założony w 1915 roku na planie prostokąta. Pierwotnie znajdowało się 
tu 100 mogił zbiorowych i pojedynczych, na których stały drewniane krzyże                 
z tabliczkami. Obecnie większość mogił zniszczona. W ewidencji austro-węgier-
skiej ujęty jako „ EHEENFRIEDHOF NR 1 ANNOBÓR„. W ewidencji międzywojennej 
widnieje jako cmentarz wojenny nr 1 w Nowodworze. Pierwotnie pochowano tu 
429 żołnierzy austro-węgierskich oraz 193 żołnierzy rosyjskich, poległych  i zmar-
łych między 4 a 10 sierpnia 1915 roku. W  1934  roku przeniesiono tu szczątki                          
z cmentarza wojennego nr 2 w Nowodworze (197 żołnierzy austro-węgierskich                  
i rosyjskich, poległych w okresie 4-8 sierpnia 1915 roku) i z Majdanu Kozłowieckie-
go (8 żołnierzy poległych 5-6 sierpnia 1915 roku ). W latach trzydziestych XX wieku 
przeniesiono tu również szczątki z cmentarza wojennego w Kozłówce (140 żołnie-
rzy austro-węgierskich i rosyjskich). W jednym z rogów cmentarza zachował się 
pamiątkowy głaz narzutowy z wyrytym konturem Żelaznego Krzyża. 

T A R Ł O
Cmentarz położony na północ od wsi w lesie, przy skrzyżowaniu dróg leśnych: 
Niedźwiada-Tarło i Brzeżnica Bychawska-Klementynów. Założony w 1915 roku 
na planie litery „ L”. Składał się z 36  mogił zbiorowych i pojedynczych. Do 
początku lat dziewięćdziesiątych zachowało się 27 drewnianych krzyży z okresu 
międzywojennego, z wyrytymi napisami. W ewidencji międzywojennej figuruje 
także pod nazwą „Tarło”. Pochowano tu około 160 żołnierzy austro-węgierskich 
i rosyjskich, poległych w sierpniu 1915 roku.
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N O W O D W Ó R
Cmentarz położony na południowy wschód od wsi, w lesie przy drodze leśnej do 
Annoboru. Założony w 1915 roku na planie prostokąta. Pierwotnie znajdowało się 
tu 100 mogił zbiorowych i pojedynczych, na których stały drewniane krzyże                 
z tabliczkami. Obecnie większość mogił zniszczona. W ewidencji austro-węgier-
skiej ujęty jako „ EHEENFRIEDHOF NR 1 ANNOBÓR„. W ewidencji międzywojennej 
widnieje jako cmentarz wojenny nr 1 w Nowodworze. Pierwotnie pochowano tu 
429 żołnierzy austro-węgierskich oraz 193 żołnierzy rosyjskich, poległych  i zmar-
łych między 4 a 10 sierpnia 1915 roku. W  1934  roku przeniesiono tu szczątki                          
z cmentarza wojennego nr 2 w Nowodworze (197 żołnierzy austro-węgierskich                  
i rosyjskich, poległych w okresie 4-8 sierpnia 1915 roku) i z Majdanu Kozłowieckie-
go (8 żołnierzy poległych 5-6 sierpnia 1915 roku ). W latach trzydziestych XX wieku 
przeniesiono tu również szczątki z cmentarza wojennego w Kozłówce (140 żołnie-
rzy austro-węgierskich i rosyjskich). W jednym z rogów cmentarza zachował się 
pamiątkowy głaz narzutowy z wyrytym konturem Żelaznego Krzyża. 

T A R Ł O
Cmentarz położony na północ od wsi w lesie, przy skrzyżowaniu dróg leśnych: 
Niedźwiada-Tarło i Brzeżnica Bychawska-Klementynów. Założony w 1915 roku 
na planie litery „ L”. Składał się z 36  mogił zbiorowych i pojedynczych. Do 
początku lat dziewięćdziesiątych zachowało się 27 drewnianych krzyży z okresu 
międzywojennego, z wyrytymi napisami. W ewidencji międzywojennej figuruje 
także pod nazwą „Tarło”. Pochowano tu około 160 żołnierzy austro-węgierskich 
i rosyjskich, poległych w sierpniu 1915 roku. Kontakt:
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Biuro czynne:
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tel./fax: 81 854 58 53

strona internetowa:
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e-mail: info@lgdlubartow.org.pl


